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UCHWAŁA NR XIV/113/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42a ust. 1 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
uchwala, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
§ 2. Jeżeli w przepisach jest mowa o szkole należy przez to rozumieć również przedszkole i placówkę
oświatową.
§ 3. Nauczycielowi można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przypadku:
wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ze
względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole.
§ 4. O rozmiarze zniżki oraz długości okresu, na jaki zostanie przyznana zniżka na dany rok szkolny
decyduje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel
jest zatrudniony.
§ 5. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela nie może powodować
zakłócenia toku pracy szkoły.
§ 6. Zniżka godzin może być cofnięta w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją
przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki.
§ 7. Nauczycielom, korzystającym ze zniżki nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, a godziny
doraźnych zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego
nauczyciela.
§ 8. Nauczyciel korzystający ze zniżki zachowuje wszystkie uprawnienia należne nauczycielowi
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem § 7.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2015/2016.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik

